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ص البحث)2( ملخَّ
ســيكون اجلــزء الثانــي مــن هــذا البحــث خمصَّــص ملرحلــة مــا بعــد الدولــة العثمانيــة يف حيــاة عبــد الرمحــن 
باشــا اليوســف، وكيــف اســتطاع إعــادة إنتــاج نفســه بعــد أن كان أمــراً حملمــل احلــج الشــامي، إذ قام بتأســيس 
ــه إىل  حــزب سياســي ودخــل جملــس النــواب )املؤمتــر الســوري العــام( يف عهــد امللــك فيصــل، الــذي أوصل

منصــب رئيــس جملــس الشــورى عشــية االحتــال الفرنســي ملدينــة دمشــق، وفيــه ُقتــل يــوم 21 آب 1920.

مقدمة:
وجــد عبــد الرمحــن باشــا اليوســف نفســه علــى مفــرتق طــرق عنــد انــدالع احلــرب العامليــة األوىل، عندمــا 
أدرك أن احلكــم العثمانــي يف ســورية دخــل يف مرحلــة حرجــة، نظــراً للصعوبــات املاديــة واهلزائــم العســكرية. 
ــح  ــه فت ــة، ولكن ــى النهاي ــاً هلــم حن ــان العــرب وظــلَّ موالي مل يتخــل عــن العثمانيــن كمــا فعــل غــره مــن أعي
صفحــة جديــدة يف حياتــه عشــية االنســحاب العثمانــي مــن مدينــة دمشــق يف أيلــول 1918، ودخــل يف معــرتك 
السياســة، نائبــاً يف املؤمتــر الســوري العــام ورئيســاً مؤسِّســاً حلــزب سياســي، قبــل تعيينــه رئيســاً جمللــس 
ــه يف  ــة مقتل الشــورى يف الســاعات األخــرة مــن حكــم امللــك فيصــل يف ســورية، مــن 26 متــوز 1920 ولغاي

ســهل حــوران يــوم 21 آب 1920. 
أواًل _ احلرب العظمى يف دمشق:

اندلعــت نــران احلــرب العامليــة األوىل عــام 1914، ومحلــت معهــا األهــوال واملآســي لكافــة رعايــا الدولــة 
العثمانيــة، ومل يســلم منهــا أحــد باملطلــق، ال صغــر وال كبــر، وال فقــر أو غــي. سِــيق آالف الشــبان إىل 
ــرف بالســفربرلك، ومــن أصــل ثاثــة مايــن جنــدي  ــى اجلبهــات العثمانيــة، فيمــا عُ خطــوط التمــاس عل
ــي ربــع مليــون شــخص نتيجــة األمــراض واألوبئــة)3(.  يف اجليــش العثمانــي، ُقتــل 325 ألًفــا يف املعــارك، وتوفِّ
كمــا انشــقَّ مــا ال يقــلُّ عــن مليــون ونصــف مليــون شــخص، كان نصُفهــم مــن اجلنــود العــرب. مــن جنــا مــن 
املــوت منهــم انضــمَّ إىل صفــوف الثــورة العربيــة الكــرى الــي أُعلنــت يف احلجــاز عــام 1916، بقيــادة الشــريف 

حســن بــن علــي، حليــف احلكومــة الريطانيــة وأمــر مكــة املكرمــة. 
ــا  ــدوه، وطامل ــوه وأيَّ ــن بايع ــا بالشــريف حســن، عكــس معظــم الدمشــقين الذي ــن اليوســف مُعجَبً مل يك
ــة  ــى اخلاف ــث، ألهنــا قضــت عل ــا األمــة اإلســامية يف العصــر احلدي ــر مؤامــرة عرفته ــه بأك وصــف ثورت
ــا  ــوم إىل مشــال أفريقي ــت حدودهــا ذات ي ــة الــي وصل ــة بالســلطان، ومزَّقــت اإلمراطوري ل اإلســامية املمثَّ
ــا لعــزل خليفــة املســلمن،  ــا مــن الصحــراء، طاحمً ــا قادمً ــد رجــاً غريبً ــه أن يُؤيِّ ــا)4(. وكيــف ل ــب أوروب وقل

ــي؟  ــش الريطان ــن اجلي مبســاعدة عســكرية م
ــاس أقرباءَهــم  ــث راقــب الن ــى اجملتمــع الدمشــقي خــال ســنوات احلــرب العظمــى، حي ــم املــوت عل خيَّ
ــة  وأحبّتَهــم يُســاقون إىل جبهــات القتــال، يف معركــة ال ناقــة هلــم هبــا وال مجــل. كانــت نتائــج احلــرب كارثيّ
علــى اجملتمــع الســوري، نفســيًّا وعســكريًّا وماديًّــا، حتديــدًا بعــد فــرض حصــار خانــق مــن قبــل احللفــاء علــى 
)2( نُشر القسم األول من هذا البحث، والمتعلق بحياة عبد الرحمن باشا اليوسف من الوالدة وحتى بداية الحرب العالمية األولى، في العدد السابق من المجلة، وهذا 

هو القسم الثاني من البحث، الذي يُكمل األول.
 .Elizabeth Thompson. Colonial Citizens, 22 )3(

)4( أوراق حسن سامي اليوسف، نجل عبد الرحمن باشا اليوسف )دمشق – فينا(.
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املرافــئ العثمانيــة، مَنــع وصــول املـُـؤن والغــاز 
إىل واليــة ســورية، وأدَّى إىل جماعــةٍ رهيبــة، 
ضربــت كل املــدن الكــرى، مبــا فيهــا دمشــق. 
عبــد الرمحــن اليوســف كان رجــاً ذكيًّــا 
ولَمّاحـًـا، وقــد أدرك، مــع تقــدم احلــرب، أهنــا 
ســتؤدي إىل هنايــة اإلمراطوريــة الــي عرفهــا 
وعمــل يف صفوفهــا طــوال حياتــه. ال شــك 
أنــه ختــوَّف كثــرًا مــن الفوضــى واجلــوع الــذي 
اجتــاح اجملتمــع مــن حولــه، ولكنــه وطــوال 
ــر  ســنوات احلــرب، مل يُغيِّــر والءه، ومل يُفكِّ
بالتخلِّــي عــن العثمانيــن أو مبســاندة الثــورة 

ــة. العربي
لكنّــه احرتامـًـا ملشــاعر الســورين غيَّــر مــن 
ــه يف دمشــق، فأوقــف  ســلوكه وطريقــة حيات
مجيــع الوالئــم الصاخبــة الــي كانــت تُقــام 
يف داره، وأمــر أفــراد أســرته باالمتنــاع عــن 
ملشــاعر  احرتامًــا  والبــذخ،  الــرتف  مظاهــر 
ــم، وصــار  ــا مــن نقمته ــاس، أو رمبــا خوًف الن
أكثــرَ ختوًُّفــا علــى مســتقبل الدولــة وعلــى 
مــا  وهــذا  والعائلــي،  الشــخصي  مســتقبله 
ــر قــرارَه املفاجــئ بإرســال مجيــع أبنائــه  يُفسِّ
غربيــة،  جامعــات  يف  للدراســة  الذكــور 
ــت  ــث كان ــات إســطنبول، حي ــداًل مــن جامع ب
التجاذبــات السياســية تُســيطر علــى حيــاة 
يكونــوا  أن  اليوســف ألبنائــه  وأراد  الطلبــة، 

بعيديــن عنهــا.
ــى  أكــر أوالده حممــد ســعيد )املســمى عل

ــاء  ــث كان نب ــا، حي ــة يف فيين ــة احلربي ــن الكلي ــا م ــا( ختــرَّج ضابًط ــن آغ ــد ســعيد مشدي اســم جــده حمم
النمســا يُرســلون أبناءَهــم منــذ بدايــات القــرن الثامــن عشــر. اســتغرب الكثــرون قــرار إرســاله إىل مدرســة 
حربيــة، ولعــل لقــراره عاقــًة بصعــود طبقــة عســكرية جديــدة يف إســطنبول، أصبحــت هــي اآلمــر الناهــي 

يف شــؤون الســلطنة كافــة. 
ــة  ــه أن يَحكــم اإلمراطوري ــع ل ــذ، الــذي يُتوقَّ ــه مــن هــذا اجملتمــع املتنفِّ أراد اليوســف أن يكــون أكــر أبنائ

عبد الرمحن اليوسف
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ــرت حدوهــا وتغــر نظــام احلكــم فيهــا. فالكثــر مــن  يف املســتقبل املنظــور، ســواء بقيــت علــى حاهلــا أو تغيَّ
قــادة مجعيــة االحتــاد والرتقــي كانــوا مــن العســكر، وأدرك اليوســف أهنــم ســيحتاجون إىل دمــاء جديــدة يف 

املؤسســة العســكرية، لعصرنتهــا ونقلهــا حنــو التطــوُّر واحلداثــة يف مرحلــة مــا بعــد احلــرب. 
أمــا ابنــه الثانــي حســن ســامي فقــد أُرســل إىل جامعــة بــروت األمركيــة، ليتعلــم أصــول اإلدارة والسياســة 
معـًـا، ويكــون ســندًا لشــقيقه األكــر. وكانــت جامعــة سويســرا العريقــة مــن نصيــب أصغــر أوالده فــؤاد، الــذي 

ختصَّــص بعلــوم الزراعــة احلديثــة، ليتمكــن مــن إدارة أمــاك األســرة. 
عكســت هذه االختصاصات املتنوِّعة رغبَة اليوســف بتوزيع ذريته على املؤسســات العســكرية والسياســية 
واالقتصاديــة يف البــاد، متامـًـا كمــا كان يفعــل نبــاء أوروبــا، عندمــا كانــوا يُرســلون أكــر أبنائهــم إىل اجليــش، 

والثانــي إىل الكنيســة، ويُدخِلــون الثالــث علــى احليــاة السياســية، ليصبح وزيرًا أو ســفرًا. 
ــط اليوســف جلعــل وريــثٍ لــه يف كل قّطــاع مــن قطاعــات الدولــة، وتســليحهم بشــهادات  وهكــذا خطَّ
مرموقــة مــن كــرى اجلامعــات، تكــون كفيلــة بتأمــن حيــاة كرميــة هلــم مــن بعــده، يف حــال تعرُّضــه ألي أًذى 

ــة أو زعزعــة.  ــة ألي ضرب ــه املالي أو تعــرُّض ثروت
ثانيًا _ اليوسف والعهد الفيصلي:

يف هنايــة شــهر أيلــول مــن العــام 1918، خــرج آخــر جنــدي عثمانــي عــن دمشــق، ودخلهــا األمــر الشــاب 
فيصــل بــن احلســن، جنــل الشــريف حســن بــن علــي، حماًطــا بالفرســان واخليّالــة، معلنًــا اســتقال املدينــة 

اســتقااًل كامــاً عــن احلكــم العثمانــي. 
خــرج مجيــع أهــايل دمشــق الســتقبال األمــر فيصــل، يتقدَّمهــم مفــي املدينــة أبــو اخلــر عابديــن، واحملدث 
األكــر الشــيخ بــدر الديــن احلســي، رافعــن رايــات الثــورة العربيــة الكــرى. اجتــه األمــر فيصــل إىل فنــدق 
فيكتوريــا علــى ضفــاف هنــر بــردى، الــذي كان مُلــًكا ألمحــد عــزت باشــا العابــد، حيــث كان يف اســتقباله مجيعُ 
أعيــان املدينــة، مــن وجهــاء وعلمــاء وضبــاط وقضــاة. وحــده اليوســف تغيــب عــن هــذا املشــهد، حبجــة ســفره 

خــارج البــاد مبهمــة رمسيــة يف إســطنبول)5(. 
ــر الغيــاب  ــه ادّعــى الســفر لتري ــوم التارخيــي أم أن ــا يف هــذا الي ال نعــرف إن كان اليوســف مســافرًا حقًّ
وعــدم تقديــم البيعــة لألمــر فيصــل. فمثلــه مثــل الكثــر مــن األعيــان القدامــى املقربــن مــن العثمانيــن، كان 
ــه باجليــش الريطانــي.  اليوســف ينظــر إىل فيصــل نظــرة فيهــا الكثــر مــن الريبــة واحلــذر، بســبب عاقت
كان األمــر اهلامشــي غريبًــا عــن ســورية، ال يعــرف أهلهــا وعاداهتــم، وال ميلــك أي خــرة تُذكــر تُخوِّلــه حُكــمَ 
مدينــة تارخييــة وعريقــة مثــل دمشــق. كانــت نظــرة اليوســف لــه ال ختلــو مــن االســتخفاف والشــعور بأنــه 

حاكــم »مســتورد« ُفــرض فرًضــا علــى ســورية مــن قبــل اإلنكليــز. 
ــت  ــي عمَّ ــات الســرقة والنهــب ال ــا مــن انتشــار الفوضــى والغوغــاء، نظــرًا لعملي ختــوَّف اليوســف يومه
األســواق قبــل دخــول القــوات العربيــة، كمــا ختــوَّف مــن املــدِّ العروبــي اجلــارف الــذي اجتــاح مدينــة دمشــق 
عشــية ســقوط احلكــم العثمانــي، ومــن مــزاودات الكثــر مــن أنصــار فيصــل الذيــن وعــدوا بالقضــاء علــى كل 

ــا للدولــة العثمانيــة حتــى النهايــة.  ــد الثــورة العربيــة، وظــل مواليً مــن مل يُؤيِّ

 .Allawi, Ali. Faisal of Iraq, 138 )5(
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مــن أوىل قــرارات احلكومــة العســكرية الــي أقامهــا األمــر فيصــل بدمشــق كان إلغــاء األلقــاب العثمانيــة، 
ومنهــا الباشــاوية الــي محلهــا اليوســف طــوال حياتــه، وتغيــر اســم بعــض الشــوارع املنســوبة للعثمانيــن، مثــل 
»شــارع مجــال باشــا«، الــذي صــار امســه »شــارع النصــر، واجلــادة الرشــادية« الــي حتولــت إىل »شــارع خالــد 

بــن الوليــد«)6(. 
ولكــن نظــرًا ملكانــة اليوســف الرفيعــة يف اجملتمــع الســوري، اتصــل بــه الفريــق رضــا باشــا الركابــي، احلاكــم 
ــن مــن قبــل األمــر فيصــل، وضمــن لــه ســامته وســامة أســرته وأماكــه، وطلــب  العســكري اجلديــد املعيّ
منــه العــودة إىل دمشــق. ولكنــه أعلــن عــن إلغــاء منصــب »أمــر احلــج« نظــرًا لتكاليفــه الباهظــة، الــي كانــت 
احلكومــة العربيــة الوليــدة ال تســتطيع أن تتحمَّلهــا كمــا كانــت تفعــل الدولــة العثمانيــة مــن قبــُل. وبذلــك عــاد 

اليوســف مواطنًــا عاديًّــا، متمــوِّاًل وثريًّــا، ولكــن مــن دون أي منصــب سياســي.  

ثالثًا _ جتربة اليوسف مع احلزب السوري الوطين:
بعــد جتريــده مــن منصبــه حــاول اليوســف دخــول املعــرتك السياســي، وشــارك بتأســيس حــزب يدعــى 
»احلــزب الوطــي الســوري«، الــذي عــرف شــعبيًّا حبــزب الــذوات، نظــرًا لتواجــد الباشــا يف صدارتــه)7(. تألَّــف 
احلــزب مــن هيئــة إداريــة مــن ســتة عشــر عضــوًا، وهيئــة استشــارية فيهــا مخســة وعشــرون عضــوًا، مجيعهــم 
ظاهتــم  مــن األعيــان. طالبــوا باســتقال ســورية حبدودهــا الطبيعيــة، وضمــان وحــدة أراضيهــا، دون ذكــر حتفُّ

علــى الدولــة اهلامشيــة الــي أُقيمــت يف دمشــق، وال علــى أمرهــا الشــاب. 
ومــن الافــت للنظــر جلــوء اليوســف وصحبــه إىل اهلويــة الســورية يف اســم احلــزب، وهــي املــرة األوىل الــي 

يُعــرّف هبــا أمــر احلــج األســبق علــى نفســه بأنــه »ســوري، ال عثمانــي«. 
يف البيــان التأسيســي للحــزب طالــب أعضــاؤه بنظــام ملكــي دســتوري، يُقيّــد صاحيــات األمــر فيصــل، 
وجيعلــه مســؤواًل أمــام جملــس نــواب منتخــب. كمــا طالبــوا بالتســاوي واحلقــوق بــن مجيــع مكونــات الشــعب 
ــه  ــب أعضائ ــذوات، طال ــا بال ــن. ولكــي ال يبقــى احلــزب مرتبًط ــن أي عــرق أو دي ــق ب الســوري، دون التفري
بإنشــاء »صناديــق للتعــاون االقتصــادي«، تقــوم علــى ترُّعــات األعضــاء املؤسِّســن لرفــع الســوية املعيشــية 
لكافــة أبنــاء الشــعب الســوري، وكان ضمــن أهدافهــم تنشــيط التجــارة والصناعــة، وصــون حقــوق النقابــات 

والعمــال)8(.
يف نظــرة إىل أمســاء املؤسســن يف »احلــزب الوطــي الســوري«، جنــد قائمــة مــن النُّخــب الدمشــقية 
احملافظــة، أمثــال الشــيخ تــاج الديــن احلســي، جنــل احملــدث األكــر الشــيخ بــدر الديــن احلســي، أحــد أشــهر 
ــا ونفــوًذا يف املشــرق العربــي. ويف حماولــة الســتمالة العلمــاء إىل  ــام يف حينهــا وأكثرهــم احرتامً علمــاء الشّ
صفــوف احلــزب، تعــاون اليوســف أيًضــا مــع أمــن الفتــوى يف دمشــق الشــيخ عبــد احملســن األســطواني، ومــع 
ــا منــه، وكان معــه يف القطــار يــوم  الشــيخ عبــد القــادر اخلطيــب، خطيــب اجلامــع األمــوي، الــذي ظــّل مقرَّبً

حادثــة االغتيــال يف خربــة غزالــة)9(.

)6( معالم دمشق التاريخية، قتيبة الشهابي وأحمد اإلبيش، 351.

)7( الحياة الحزبية في سورية، محمد حرب فرزات، 77-76.

)8( الحياة الحزبية في سورية، محمد حرب فرزات، 77-76.

)9( مرآة الشام، العظمة، 245.
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رابعًا _ اليوسف نائبًا يف املؤمتر السوري األول:

عنــد اإلعــان عــن فتــح بــاب الرتشُّــح ألول برملــان عربــي يف العهــد الفيصلــي، الــذي عُــرف باملؤمتــر 
الســوري األول، ترشَّــح عبــد الرمحــن اليوســف للمقعــد النيابــي ممثِّــاً عــن مدينــة دمشــق، علــى قوائــم 

»احلــزب الوطــي الســوري«. 
ويف مطلــع شــهر حزيــران عــام 1919 دخــل نــواب األمــة الســورية إىل مبنــى النــادي العربــي وســط مدينــة 
دمشــق، الواقــع علــى اجلهــة الغربيــة مــن الطريــق املــؤدي إىل جســر الصاحليــة، الفتتــاح أوىل جلســات 
برملاهنــم. مل يكــن اليوســف فاعــاً يف هــذا اجمللــس، ومل يشــارك بــأيٍّ مــن النقاشــات الــي دارت يف داخلــه، 
عــن العلمانيــة وحقــوق املــرأة والدســتور، بــل بقــي صامًتــا يف معظــم األوقــات، يراقــب التطــورات اإلقليميــة 
ــذر بقــرب احتــال ســورية مــن قبــل اجليــش الفرنســي، املرابــط يف الســاحل منــذ  والدوليــة الــي كانــت تُن
شــتاء العــام 1918، تنفيــًذا التفاقيــة ســايكس بيكــو املرمــة أيــام احلــرب بــن بريطانيــا وحكومــة باريــس. 

ويف 8 آذار 1920 قــام املؤمتــر الســوري بتتويــج فيصــل ملــًكا علــى ســورية، يف احتفــال كبــر بــدار البلديــة 
بســاحة املرجــة، حضــره عبــد الرمحــن اليوســف مــع مجيــع النــواب. وقــد اعرتضــت فرنســا علــى قــرار 

التتويــج، معتــرة أنــه خــرق التفاقيــة ســايكس بيكــو.
معظــم النــواب الشــباب كانــوا متحمِّســن ملواجهــة الفرنســين، دفاعًــا عــن امللــك فيصــل وعرشــه، ولكــن 
ــا مــن عــدم قــدرة  ــل إىل تســوية سياســية مــع املنــدوب الســامي هنــري غــورو، خوًف ــل التوصُّ اليوســف فضَّ

اجليــش الســوري علــى الصمــود يف وجــه فرنســا)10(. 
وعنــد اقــرتاب احلــرب مــن مدينتهــم خــال األســابيع األوىل مــن شــهر متــوز عــام 1920، صمتــت كافــة 
األصــوات املطالبــة بتســريع وتــرة اإلصــاح يف احلكومــة العربيــة، وعــادت اليــد العليــا يف اجملتمــع إىل رجــال 
لت يومهــا »اللجنــة الوطنيــة العليــا« لتنظيــم التطــوُّع وتدريــب الرجــال علــى محــل  الديــن واحملافظــن. تشــكَّ
الســاح، برئاســة الشــيخ كامــل القصــاب، أحــد أشــهر رجــال الديــن يف دمشــق، الــذي وعــد فيصــل بعشــرة 
آالف مقاتــل و300 ذهبيــة لشــراء الســاح. فمــا كان أمــام امللــك إال االنصيــاع الكلــي هلــذا املعســكر مــن 
الشــباب املتحمســن، الــذي رأى فيــه ســبل اخلــاص الوحيــد مــن حمنتــه السياســية، ورمبــا العســكرية)11(. 
ولتمويــل أعمــال »اللجنــة الوطنيــة العليــا« قامــت الدولــة، وبتشــجيع مــن الشــيخ القصــاب، بفــرض ضريبــة 
علــى صــايف دخــل األغنيــاء، وصلــت إىل2 %، تعهَّــدت احلكومــة بتحصيلهــا)12(. وقــد ُطلــب مــن اليوســف أن 
يكــون أول املترِّعــن ألعمــال اللجنــة، بصفتــه ســيد املتموِّلــن يف دمشــق، وألنــه كان دومـًـا يف طليعــة املترعــن 

للدولــة العثمانيــة. مل يكــن الباشــا مؤمنـًـا ال بأهــداف اللجنــة وال بقيادهتــا، ولكنــه رضــخ لقرارهــا مُجبَــرًا. 
ومــع مــرور الوقــت شــعر اليوســف بأنــه أصبــح خــارج دائــرة التأثــر وصنــع القــرار، بالرغم من نفــوذه وماله 
ومكانتــه السياســية واالجتماعيــة، وأنــه يتعــرض إىل عمليــة هتميــش ممنهجــة، علــى يــد اجليــل اجلديــد مــن 

)10( مرآة الشام، العظمة، 245.

)11( مرآة الشام، العظمة، 245.
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السياســين الشــباب احمليطــن بامللــك فيصــل، أمثــال كامــل القصــاب وغــره)13(. صحيــح أنــه دخــل املؤمتــر 
الســوري مــن أوســع أبوابــه ولكــن وجــوده بقــي تشــريفيًّا ال أكثــر، بعــد عزلــه كليًّــا عــن أي منصــب تنفيــذي يف 

الدولــة الســورية احلديثــة، الــي كانــت حصــة األســد فيهــا ألبنــاء الطبقــة الوســطى. 

خامسًا _ ما بعد ميسلون:
يف 24 متــوز 1920، حصلــت مواجهــة عســكرية بــن اجليــش الفيصلــي والفرنســين يف معركــة ميســلون، 
ــة، وإىل  ــة يوســف العظم ــر احلربي ــع ســاعات، وأدَّت إىل استشــهاد وزي ــة دمشــق، دامــت أرب غــرب العاصم

اهنيــار املقاومــة الســورية بكافــة أشــكاهلا. 
وعلــى إثــر املوقعــة خُلــع امللــك فيصــل عــن عــرش ســورية، وأمــرت فرنســا مبغادرتــه دمشــق فــورًا، قبــل 
دخــول جيشــها إىل املدينــة يف صبــاح 25 متــوز. توجَّــه فيصــل إىل قريــة الكســوة ثــم حــلَّ ضيًفــا علــى مشــايخ 
حــوران، قبــل توجُّهــه إىل مدينــة حيفــا الفلســطينية، إثــر صــدور هتديــد صريــح مــن الفرنســين مبعاقبــة كل 

مــن يقــدم لــه العــون أو األمــان. 
وقبــل مغادرتــه احلكــم عيَّــن عــاء الديــن دروبــي رئيسـًـا للوزراء، آمًا أن تنجح مســاعيه بإقناع الفرنســين 
بالعــدول عــن قراراهتــم. ويف هــذه احلكومــة، ذهبــت رئاســة جملــس الشــورى لعبــد الرمحــن اليوســف، خلًفــا 
ــح( )14(. وكان جملــس الشــورى قــد أُنشــئ يف  ــان ريــاض الصل ــد رئيــس وزراء لبن ــح )وال للوجيــه رضــا الصل
ــد احملســن  ــان، الشــيخُ عب ــس املبعوث ــُل اليوســف الســابق يف جمل ــن، وكان زمي عهــد األمــر لدراســة القوان

االســطواني، نائبًــا لرئيســه األول. 
أوىل أعمــال احلكومــة اجلديــدة كان إصــدار مذكــرة إىل امللــك املخلــوع بتاريــخ 29 متــوز 1920، تطالبــه 
ــه إىل احلجــاز)15(. فغــادر فيصــل ســورية ومل يعــد هلــا أبــدًا حتــى  مبغــادرة األراضــي الســورية فــورًا، والتوجُّ

وفاتــه ســنة 1933. 
وقــد باشــرت احلكومــة الســورية جببايــة ضرائــب كانــت ســلطة االنتــداب قــد فرضتهــا علــى املــدن 
الســورية، عقابًــا لألهــايل علــى دعمهــم للجيــش يف معركــة ميســلون. كمــا منعــت حكومــة الدروبــي موظفــي 
ــا  الدولــة مــن االخنــراط بــأي عمــل سياســي أو حزبــي، وأمــرت بنفــي كل املوالــن لفيصــل خــارج البــاد، إمّ
إىل فلســطن أو إىل العــراق أو أوروبــا. وصــدر حكــم غيابــي باإلعــدام علــى معظمهــم يــوم 8 آب 1920، 
وقامــت احلكومــة بإغــاق »النــادي العربــي،« حيــث عقــد املؤمتــر الســوري جلســاته، وحبــل »اللجنــة الوطنيــة 

ــا«)16(.  العلي
ويف الســراي الكبــر وســط ســاحة املرجــة، أقــام الدروبــي واليوســف حفــل اســتقبال علــى شــرف املنــدوب 
ــل الثانــي عــدم اإلدالء بــأي تصريــح.  الســامي الفرنســي هنــري غــورو، خطــب فيــه األول ُمرحِّبًــا، وفضَّ
ــدور فرنســا »احلضــاري« يف  ــب ب ــى النظــام امللكــي، ورحَّ ــورة الفرنســية عل ــر الث ــي عــن مآث حتــدث الدروب
ســورية، وذكــر بــأن النخــب الســورية ترحِّــب باحلريــات الــي وعــدت هبــا فرنســا، وكل القيــم الســامية الــي 

 .Allawi. Faisal of Iraq, 241 )13(

)14( قصاصات غير قابلة للطعن، أحمد وليد منصور، 34.

)15( يوم ميسلون، ساطع الحصري، 155.

)16( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 20.
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ســوف تأتــي مــع انتداهبــا علــى ســورية. وأشــار الدروبــي إىل فيصــل بشــكل عابــر وســريع، واصًفــا إيــاه بلقــب 
»الشــريف« ال »امللــك«، وعندمــا ســأله النــاس عــن هــذا التجاهــل، قــال إنــه ال يُريــد إغضــاب احلكومــة 

ــى البــاد يــوم 8 آذار 1920.  ــًكا عل الفرنســية، الــي مل تعــرتف بشــرعية تتوجيــه مل
سادسًا _ اجتماع إربد ونصيحة الرجل اجملهول:

ــرتدَّد  ــة لفرنســا، ومل ي ــي املهادن ــن الدروب ــى سياســات عــاء الدي كان مشــايخ حــوران أول املعرتضــن عل
أحــد منهــم يف اســتقبال امللــك عنــد مــروره بقراهــم، وهــو يف طريقــه إىل فلســطن. ويف 18 آب 1920، 
ــى حكومــة  ــان عل ــه إعــان العصي ــون، قــرَّروا في ــد، مركــز قضــاء عجل ــدة إرب ــا ســريًّا يف بل عقــدوا اجتماعً
الدروبــي، مهدِّديــن بســلخ مناطقهــم عــن ســورية وضمِّهــا إىل شــرقيّ األردن التابعــة لإلنكليــز. كمــا أقســموا 

ــى مســاعدة فيصــل يف العــودة إىل عرشــه املســلوب يف دمشــق)17(.  اليمــن عل
وقــد وصــل خــر االجتمــاع إىل الســراي احلكومــي بدمشــق عــر رســالة ســرية »مشــفرة« مرســلة مــن قبــل 

حمافــظ حــوران أبــي اخلــر اجلنــدي، وهنــا تقــرَّر إرســال الوفــد احلكومــي إىل املنطقــة حبًثــا عــن تســوية. 
ُطلــب مــن اليوســف مرافقــة الوفــد، نظــرًا ملكانتــه يف ســهل حــوران، ومل يعــرض املشــاركة بنفســه. وقبــل 
ــدة خبــب، حيــث جــاء أحــد املشــايخ للقــاء  ــف أعضــاء الوفــد يف بل ــة، توقَّ ــة غزال وصوهلــم إىل حمطــة خرب
اليوســف. وحدَّثــه عــن اجتمــاع إربــد، وقــال إن أهــايل حــوران ينــوون االنتقــام مــن حلفــاء فرنســا يف ســورية، 
ناصحـًـا الباشــا بالعــودة إىل دمشــق)18(. ولكــن األخــر رفــض النصيحــة، مشــدِّدًا علــى أنــه مل يكــن يومـًـا حليًفــا 
حلكومــة االنتــداب، وأن قــرار تعينــه رئيسًــا جمللــس الشــورى محــل توقيــع فيصــل بــن احلســن، ال اجلنــرال 

غــورو. 
مل تــأتِ كتــب التاريــخ علــى ذكــر اســم هــذا الرجــل »فاعــل اخلــر«، وهــل كان علــى علــم مبــا كان ينتظــر 

ــن أن حياهتــم كانــت يف خطــر.  اليوســف والدروبــي يف خربــة غزالــة، أم أنــه كان جمــرد تكهُّ
سابعًا _ تفاصيل صغرية يف الطريق إىل درعا:

ــف يف حمطــة خربــة غزالــة يف 21 آب 1920، بالرغــم مــن كل  هنــا جيــب اإلشــارة إىل أن القطــار مل يتوقَّ
ــان مــن  ــه الرجــان املتبقي ــى متن ــة درعــا، وعل ــه أكمــل يف طريقــه إىل مدين ــاك، وأن الدمــاء الــي ســالت هن

أعضــاء الوفــد، ومهــا الشــيخ عبــد القــادر اخلطيــب، والشــيخ عبــد اجلليــل الــدرّة. 
بقــي الوزيــر األيوبــي يف خربــة غزالــة، وظــّل يف ضيافــة ومحايــة أحــد جتــار حــيّ امليــدان، وال يوجــد أي 
ــوم  ــة، ي ــام قليل ــد أي ــه ظهــر يف دمشــق بع ــد أن ــك. املؤك ــى مت ذل ــه إىل دمشــق، أو مت ــة عودت إشــارة إىل كيفي
تشــكيل حكومــة مجيــل اإللشــي الــي خلفــت حكومــة الدروبــي، وهــذا يتعــارض مــع الروايــة الفرنســية القائلــة 
ــا ملــدة شــهر كامــل. هــذه احلجــة يومئــذ ٍكانــت لتريــر  أن الطريــق بــن خربــة غزالــة ودمشــق ظــّل مقطوعً

ــر وصــول جثامــن اليوســف والدروبــي إىل دمشــق حتــى هنايــة شــهر أيلــول 1920.  تأخُّ
ــى مــن أعضــاء الوفــد، كان مجــع مــن  وصــل خــر االغتيــال إىل مدينــة درعــا طبعـًـا، وعنــد وصــول مَــن تبقَّ
األهــايل املســلحن يف انتظارهــم. والافــت للنظــر هنــا هــو أن أحــدًا مل يتعــرض للشــيخن اخلطيــب والــدرة 
يف خربــة غزالــة، وأهنمــا مل ينــزال مــن القطــار يف حينهــا كمــا فعــل األيوبــي، بــل أكمــا طريقهمــا إىل درعــا، 

)17( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 20.

)18( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 33.
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ــا بعــد مقتــل زعمــاء  مــع العلــم أن ســبب الســفر إىل ســهل حــوران، بنيــة املصاحلــة والتهدئــة، قــد بطــل كليًّ
الوفــد. 

ويف درعــا، هاجــم اجلمــع القطــار جمــدَّدًا، حبًثــا عــن عبــد القــادر اخلطيــب، الــذي هــرب إىل مقصــورة 
الدرجــة الثالثــة. أمــا الــدرة فقــد حــاول املســلحون إنزالــه مــن القطــار وهــم يصرخــون: »هــذا هو...أنزلــوه...
أنزلــوه«)19(. واجههــم بشــجاعة، قائــاً: »وحيكــم! أنــا الشــيخ عبــد اجلليــل الــدرّة، معلِّــم أبنائكــم عــدة ســنن 
يف درعــا وغرهــا مــن قــرى حــوران. أتســبُّوني اآلن؟ ســاحمكم اهلل. أيــن أبناؤكــم ليعرّفوكــم بــي؟« )20(. فمــا 
كان مــن األهــايل اجملتمعــن بســاحهم إال أن تركــوه ميضــي، ومل يقرتبــوا منــه أو مــن الشــيخ اخلطيــب، ومل 

يلحــق األذى بــأيٍّ منهمــا.
هــذا الفصــل مــن القصــة، الــذي ورد علــى لســان الوزيــر يوســف احلكيــم، حيتــاج إىل وقفــة تأمُّــل وطــرح 

عــدة أســئلة جوهريــة: 
مــا هــو ســرُّ عــدم املســاس بالشــيخن اخلطيــب والــدرة يف خربــة غزالــة، والتعــرُّض هلمــا فقــط يف درعــا، 
علمًــا أهنمــا كانــا ضمــن الوفــد احلكومــي منــذ البدايــة. وكيــف أكمــا طريقهمــا إىل درعــا بعــد كل مــا جــرى 
يف خربــة غزالــة؟ أمل خيــفْ الشــيخان علــى أنفســهم بعــد مقتــل الدروبــي واليوســف؟ وكيــف يكمــان الطريــق 
إىل درعــا دون أي محايــة، مبــا أن الضابطــن الفرنســين املرافقــن للوفــد بقيــا يف خربــة غزالــة ومل يكمــا 
الطريــق إىل درعــا؟ وكذلــك اجلنــود الســنغال، املســبِّب الرئيســي إلطــاق النــار، فقــد ُقتلــوا مجيعـًـا يف خربــة 
ــن الســلطات مــن إرســال بدائــل حلمايــة مــا تبقــى مــن أعضــاء الوفــد.  غزالــة، وضمــن اهلــرج واملــرج مل تتمكَّ
ــن الشــيخ الــدرّة مــن إقنــاع اجلمــع الثائــر بعــدم املســاس بــه وباخلطيــب، ملــاذا مل يفعــل ذات  ثــم كيــف متكَّ
الشــيء يف خربــة غزالــة حلمايــة اليوســف والدروبــي، مــا دامــت كلمتــه مســموعة إىل هــذا احلــد عنــد أهــايل 
حــوران؟ بعــد مــرور أكثــر مــن مئــة عــام علــى حادثــة خربــة غزالــة، ال يوجــد جــواب مُقنــع وشــافٍ عــن أي مــن 

هــذه األســئلة.
ثامنًا _ ما بعد اجلرمية:

بعــد شــهر علــى وقــوع اجلرميــة، أُرســل جثمــان الدروبــي إىل محــص، وأُعيــد جثمــان عبــد الرمحــن 
اليوســف إىل دمشــق، حيــث أُجريــت لــه جنــازة رمسيــة يــوم 20 أيلــول 1920، غــاب عنهــا اجلنــرال غــورو، 
وشــاركت فيهــا قطــع عســكرية فرنســية، ومفــرزة درك ســورية ناكســة الســاح مــع مفــرزة مــن املشــاة وأخــرى 
مــن فرســان الشــرطة. كمــا شــارك بعــض رجــاالت وزارة اإللشــي يف التشــييع، وبعــض القناصــل األجنبيــة، 

ومعهــم كل رؤســاء الطوائــف. وتســاءل املشــيعون باســتغراب: »مــن قتــل عبــد الرمحــن اليوســف؟«
ــن أنصــار فيصــل أو  ــا م ــن يومً ــه مل يك ــة، إال أن ــة الفيصلي ــع املناصــب يف الدول ــه أرف ــن تولِّي  بالرغــم م
ــرة إىل اجلرميــة،  ــك، إشــارة عاب ــدر، مستشــار املل ــه وحُكمــه. ويف مذكــرات رســتم حي ــن بقيادت مــن املؤمن
ــم  ــم، لعله ــن يعل ــة )اجلرميــة(. وم ــم هبــذه احلرك ــاك )أي يف ســورية( التُّه ــه هن ــو كان جالت ــق: »ل ــع تعلي م
يلحقوهنــا بــه«)21(. مل يصــل األمــر إىل حــد توجيــه أصابــع االهتــام لفيصــل، بالرغــم مــن أن االغتيــال مت علــى 

)19( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 35.

)20( سورية واالنتداب الفرنسي، الحكيم، 36-35.

)21( مذكرات رستم حيدر، رستم حيدر، 702.
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يــد مناصريــه، ولكــن األقاويــل كثــرت بــأن موقــف اليوســف مــن امللــك فيصــل كان ســببًا رئيســيًّا يف تصفيتــه. 
ــى مســافة واحــدة  ــا أن اليوســف كان عل ــل احمليطــة باحلــدث، لوجدن ــا بعمــق إىل التفاصي ــو نظرن ولكــن ل
ــًكا إمــا مباضيــه العثمانــي، أو باهلويــة  ــا، وأنــه كان رافًضــا لكليهمــا، متمسِّ مــن فيصــل ومــن الفرنســين معً

الســورية الــي حــاول أن يصنعهــا لنفســه خــال الســنوات األخــرة مــن حياتــه. 
مل يكــن اليوســف معجبًــا بنظــام احلكــم الرملانــي األوروبــي الــذي حــاول فيصــل إنشــاءه يف دمشــق، 
ــى الزعامــة  ــة أعيــان املــدن القدامــى ونفوذهــم، الذيــن تربعــوا عل ــدِّد مكان ــق أن الدميقراطيــة تُه مــن منطل
بالوراثــة، ال عــن طريــق صناديــق االقــرتاع. وأن االنتخابــات تُوصــل أشــخاصًا إىل احلكــم ليــس بالضــروري 
أن يكونــوا األعــرق أو األغنــى أو األكثــر خــرة وجاهـًـا، بــل األكثــر شــعبية أو قربــى مــن النــاس. واليوســف كان 
ينظــر إىل هــؤالء علــى أهنــم دخــاء علــى اجملتمــع السياســي الدمشــقي، ال ماضــي حقيقيًّــا هلــم إال تارخيهــم 

القصــر مــع األســرة اهلامشيــة منــذ انــدالع الثــورة العربيــة الكــرى. 
طبعًــا، مل يتغــر موقفــه مــن تلــك الثــورة، بــل تعامــل معهــا كأمــٍر واقــع، وكذلــك كان موقفــه مــن اإلنكليــز 

طــن هلــا.  املخطِّ
لــو عــاش عبــد الرمحــن اليوســف لــكان شــّكل مصــدر إزعــاٍج حقيقــي بالنســبة للفرنســين، الذيــن أقصَــوا 
ــا واعتقــااًل. وحــده اليوســف ظــلَّ يف دمشــق، وكان قــادرًا علــى جتديــد  زعامــات البــاد عــن مناصبهــم، نفيً

زعامتــه، نظــرًا ملالــه الوفــر وماضيــه السياســي، والقــوة العســكرية الــي كانــت مــا تــزال حتــت إمرتــه.
بعــد حــل اجليــش الســوري إثــر معركــة ميســلون، وحــده اليوســف حافــظ علــى قــوات عســكرية، كانــت 
يومـًـا حتمــي حممــل احلــج وأمــرَه، وكانــت مــا تــزال قــادرة علــى مــلء الفــراغ، ومحايــة األهــايل واألحيــاء مــن 
غطرســة الفرنســين. مجيــع الساســة املخضرمــن املتمرِّســن علــى يــد الدولــة العثمانيــة غابــوا عــن املشــهد، 
ــي يف زمــن العهــد  أمثــال أمحــد عــزت العابــد الــذي نُفــي إىل مصــر، وحممــد فــوزي باشــا العظــم، الــذي توفِّ
الفيصلــي. واســتطاعت فرنســا تفريــق الزعامــات املتبقيــة، مثــل عبــد الرمحــن الشــهبندر وكامــل القصــاب، 
حبجــة دعمهــم لفيصــل، ليتحــول اليوســف إىل الرقــم األصعــب، ورمبــا الوحيــد، يف دمشــق يف صيــف العــام 

.1920
ــد جــاء الفرنســين ذكــرت اجلرميــة بشــكل  ــا يف ســورية بع ــب املدرســية املطبوعــة حكوميًّ ــع الكت مجي
ــت بأهنــم  ــداب، وقال ــي مــع ســلطة االنت ــا إىل »تعــاون« اليوســف والدروب ــر، مــع اإلشــارة دومً خمتصــر وعاب
ُقتلــوا علــى يــد »الثــوار« بســبب موقفهــم الداعــم لفرنســا. هــذا الــكام مُبسَّــط وغــر صحيــح، ولــو كان يســري 
علــى الدروبــي فهــو ال ينطبــق علــى اليوســف. ولكــن يبــدو أنــه أرضــى مجيــع األطــراف، حيــث مل حيــاول أحــد 

ــد مــن صحتــه، بــل تبنّــاه اجلميــع كحقيقــة دامغــة ال جمــال للشــك فيهــا أبــدًا.  التأكُّ
مل يَــدِنْ أحــد مــن حــكام ســورية هــذه اجلرميــة، ال يف زمــن االنتــداب وال بعــده، ومل تطلــق أيٌّ مــن 
احلكومــات الســورية اســم الدروبــي أو اليوســف علــى أي مدرســة أو شــارع، كمــا مل متنحهــم صفــة الشــهادة، 
كمــا فعلــت مــع فــوزي الغــزي مثــاً، واضــع أول دســتور مجهــوري يف البــاد، الــذي قتلتــه زوجتــه بعــد تســع 
ســنوات مــن حادثــة خربــة غزالــة، أو مــع عبــد الرمحــن الشــهبندر، وزيــر خارجيــة امللــك فيصــل الــذي قتلتــه 

املخابــرات الفرنســية داخــل عيادتــه الطبيــة بدمشــق عــام 1940. 
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ــا قــد اتُّخــذ دون اإلعــان عنــه، بذبــح عبــد الرمحــن اليوســف وعــاء الديــن الدروبــي  وكأن قــرارًا مجاعيًّ
ــا كمــا حصــل معهــم جســديًّا يف خربــة غزالــة. الذكــر الوحيــد لليوســف يف دمشــق  ــا وسياســيًّا، متامً معنويًّ
اليــوم هــو علــى لوحــة مصنوعــة مــن رخــام وُضعــت علــى مدخــل مستشــفى ابــن النفيــس، الــذي ترَّعــت أســرة 
اليوســف بأرضــه للدولــة الســورية مطلــع الثاثينيــات، ختليــدًا لذكــرى أبيهــم. ويف قصــر العظــم ذكــرٌ آخــر 

للرجــل عنــد مُجسَّــم حممــل احلــج الــذي ارتبــط بــه طــوال حياتــه. 
بعــد أقــل مــن ســنة علــى وقــوع جرميــة االغتيــال، تعــرض املنــدوب الســامي الفرنســي هنــري غــورو 
حملاولــة اغتيــال خــال زيارتــه ملدنيــة القنيطــرة، يف حزيــران عــام 1921. فطــاردت فرنســا غرميــه طــوال 
ــة  ــع قتل ــل ذات الشــيء م ــا مل تفع ــه، ولكنه ــه وإعدام ــن اعتقال ــت م ن ــى متكَّ ــاث ســنوات دون انقطــاع حت ث
اليوســف والدروبــي، ومل تكشــف عــن هويتهــم أو دوافعهــم. ومل حيصــل أي حتقيــق علــي باجلرميــة، ال مــع 
عناصــر الــدرك الذيــن اختَفــوا مــن احملطــة حلظــة وقــوع اجلرميــة، وال مــع الضبــاط الفرنســين املرافقــن 

ــة أو حتــى مــع ركاب القطــار.  للوفــد احلكومــي، وال مــع أهــايل خربــة غزال
ــة خــرًا  ــة« الرمسي ــدة »العاصم ــول 1920، نشــرت جري ــوم 21 أيل ــل، ي ــوع اجلرميــة بشــهر كام ــد وق وبع
ــد  ــم)22(. وبع ــر أمسائه ــاة، دون ذك ــة مــن اجلن ــه مت إعــدام ثاث ــه أن ــة جــاء في ــرًا يف صفحاهتــا الداخلي صغ
ــا قــال فيــه إن »حادثــة حــوران« قــد  ثاثــة أيــام أصــدر رئيــس الــوزراء اجلديــد مجيــل اإللشــي بياًنــا مقتضبً

أُقفلــت)23(.
مل تُقنــع هــذه الروايــة أبنــاء عبــد الرمحــن اليوســف، الذيــن طاملــا وصفــوا التحقيــق بالســريع وغــر املهــي 

أو النزيــه، وحاولــوا فتحــه مــرات ومــرات، دون أي جــدوى، بســبب ممانعــة حكومــة االنتــداب)24(. 
ــذي اســتغرق شــهرًا كامــاً، حبجــة أن  ــرًا تأخــر وصــول جثمــان أبيهــم مــن حــوران، ال كمــا أزعجهــم كث
ــف الرحــات الريــة بــن  فرنســا مل تكــن قــادرة علــى نقلــه ســاملًا إىل دمشــق، نتيجــة القاقــل األمنيــة وتوقُّ
العاصمــة وحــوران)25(. كمــا أن عائلــة اليوســف تســاءلت كيــف تـُـرك مرافــق أبيهــم اخلــاص مصطفــى األيوبــي 
يف دمشــق، ومل يذهــب معــه إىل ســهل حــوران، بنــاء علــى طلــب مــن الفرنســين الذيــن أحّلــوا علــى اليوســف 
ــع  ــة مجي ــي حلماي ــت تكف ــة كان ــن العاصم ــوات الســنغالية املرســلة م ــن إن الق ــه يف دمشــق، قائل ــأن يُبقي ب

أعضــاء الوفــد)26(.
الكثــر مــن املعاصريــن لعبــد الرمحــن اليوســف تركــوا مذكــرات، روَوا فيهــا أدقَّ التفاصيــل مــن مشــاهداهتم 
اليوميــة، السياســية منهــا والعامــة، ولكــن وحــده يوســف احلكيــم، وزيــر النافعــة يف حكومــة الدروبــي، تطــرَّق 
جلرميــة خربــة غزالــة يف كتابــه الشــهر »ســورية واالنتــداب الفرنســي« الصــادر عــن دار النهــار يف بــروت 

مطلــع الثمانينيــات. 
ــارف ســاطع  ــر املع ــل وزي ــرام، مث ــة مــرور الك ــى احلادث ــد مــروا عل ــة السياســين الســورين، فق ــا بقي أم
احلصــري، ووزيــر املاليــة فــارس اخلــوري. حتــى أهنــم اختلفــوا علــى تاريــخ وقــوع اجلرميــة، فاخلــوري قــال 

)22( جريدة العاصمة )21 أيلول 1920(

)23( جريدة العاصمة )23 أيلول 1920(

)24( زهير اليوسف )دمشق، 1 شباط 2017(

)25( الكواكب الدرية، بدران. 114

)26( فاتن اليوسف )فينا، 5 آذار 2019(.
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إهنــا حصلــت يــوم 31 آب، ولكــن املــؤرخ عبــد العزيــز العظمــة، شــقيق وزيــر احلربيــة يوســف العظمــة، ســجلها 
يف 20 آب. أمــا يوســف احلكيــم فقــد دون احلادثــة يــوم 21 آب، وهــو التاريــخ املتعــارف عليــه اليــوم جلرميــة 

خربــة غزالــة. 
ال يوجــد بلــد عربــي خيتلــف الزعمــاء واملؤرخــن فيــه علــى تاريــخ مقتــل أحــد رؤســاء حكوماتــه، يف مصــر 
مثــاً، تاريــخ مقتــل النقراشــي باشــا معــروف للجميــع، وكذلــك تاريــخ مقتــل وصفــي التــل يف األردن، وتاريــخ 
اغتيــال كل مــن ريــاض الصلــح ورشــيد كرامــي يف لبنــان. وحدهــم الســوريون بــن العــرب اختلفــوا يف تاريــخ 

مقتــل رئيــس وزرائهــم األســبق ورئيــس جملــس الشــورى يف بلدهــم.    
حبســب روايــة فــارس اخلــوري، الــي نُشــرت هنايــة القــرن العشــرين، فــإن عــددًا مــن الــوزراء الســورين 
رفضــوا مرافقــة رئيســهم إىل حــوران، حبجــة أن الســفر كان يف يــوم مجعــة، وأهنــم ال يســتطيعون التغيُّــب عــن 
موعــد الصــاة يف اجلامــع األمــوي)27(. يذكــر اخلــوري بــأن ثاثــة وزراء أبَــوا أن يســافروا مــع الوفــد احلكومي، 
وهــم وزيــر املعــارف بديــع مؤيــد العظــم، ووزيــر احلربيــة مجيــل اإللشــي، ووزيــر العــدل جــال زهــدي. اتصــل 

اإللشــي باخلــوري وقــال له:«الــوزراء ماتــوا« )28(! 

)( أوراق فارس اخلوري، اجلزء الثاين، كوليت خوري، 87.  27

)( أوراق فارس اخلوري، اجلزء الثاين، كوليت خوري، 87.  28
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_ اخلامتة:
يبقــى الســؤال: هــل كانــت جرميــة منظمــة أم أهنــا فوضــى عارمــة أودت حبيــاة املســؤولن الســورين؟ ويف 
ًطــا هلــا، فمــن وقــف خلفهــا، ومــن كان املســتفيد منهــا؟ ال منلــك أجوبــة  حــال كانــت جرميــة سياســية خمطَّ
ــا يف أرشــيف وزارة اخلارجيــة الفرنســية، بالرغــم  علــى هــذه التســاؤالت، ألن ملــف اجلرميــة مــا زال مُغلًق
مــن مــرور قــرن كامــل علــى وقوعهــا. ومل يُكتــب إال القليــل القليــل عــن عبــد الرمحــن اليوســف بعــد مماتــه، 
باســتثناء كتــاب يتيــم ظهــر هنايــة العــام 1920، وضعــه صديقــه األديــب عبــد القــادر بــدران، هــو نافــد وغــر 
متوفــر يف املكتبــات. أمــا بقيــة املؤلفــات، فيأتــي ذكــر اليوســف فيهــا بشــكل عابــر، ال يتجــاوز الســطرين أو 

الثاثــة، دون الدخــول بــأي اســتنتاجات أو حتليــات أو تفاصيــل. 
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